
 

Formularz Zgłoszeniowy 

propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok 
 
 
 

Uwaga: 

Wypełnienie punktów 1-7 jest obowiązkowe. 

1. Tytuł zadania 

(Należy wpisać pełny tytuł zadania. Tytuł zadania powinien być sformułowany tak, aby jednoznacznie obrazował 

faktyczne zadanie, które ma być realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok.) 

 

Wykonanie miejsc postojowych dla pojazdów – parking przy boisku “Orlik 2012” na ul. 

Wojciechowskiego 
 

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

(Należy określić obszar, na którym  realizowany będzie projekt podając dane umożliwiające przestrzenną 
lokalizację  projektu.) 

 
Zbieg ulic Barnicza i Wojciechowskiego, od osiedlowej ulicy do płotu boiska “Orlik 2012”, 

wzdłuż wjazdu na boisko. 
 

 
3. Opis zadania 

(Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją 

zadania.) 

- Wyodrebnienie terenu, usunięcie starych drzew owocowych i krzaków, utwardzenie 

terenu, wyznaczenie miejsc postojowych,  
 

4. Uzasadnienie zadania 

(Proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązania proponuje,  

a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie 

mieszkańców.) 

Celem realizacji zadania jest zbudowanie parkingu przy kompleksie boisk „Orlik 2012” 
znajdującym się na ulicy Wojciechowskiego. Teren wokół boiska nie posiada parkingu, który 
pomieściłby korzystających. Parkują oni na trawnikach i wąskiej ulicy przy domkach 
jednorodzinnych, na terenie placówki oświatowej (Gimnazjum nr 34) oraz na dojeździe do 
osiedla przy ulicy Bartniczej. Sytuacja ta powoduje częste konflikty pomiędzy mieszkańcami a 
korzystającymi z boisk, pomiędzy rodzicami, którzy przywożą swoje dzieci do szkoły i je 
odbierają, stwarza zagrożenie dla ruchu pieszego (droga uczniów do szkoły) i uniemożliwia 
służbom miejskim i ratunkowym na swobodny dojazd do posesji.  Sytuacja się spiętrza, kiedy 
na boisku odbywają się często imprezy sportowe a w szkole imprezy i zebrania z rodzicami. 
Przy zbiegu ulic Bartniczej i Wojciechowskiego  znajduje się niezagospodarowany teren o 
powierzchni ok. 350 m kw., częściowo należący do Gimnazjum nr 34, a częściowo do 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom”. Na terenie tym znajdują się stare drzewa 
owocowe, zarośnięty chwastami trawnik i jest on miejscem, gdzie okoliczni mieszkańcy 
wystawiają śmieci o dużych gabarytach. Utwardzenie terenu, jego wyodrębnienie na parking, 
pozwoliłoby na poprawę bezpieczeństwa poprzez udrożnienie ruchu pojazdów i bezpieczny 
ich postój, zakończyłoby trwający od wielu lat konflikt pomiędzy mieszańcami, 
korzystającymi z boiska  i społecznością Gimnazjum nr 34, oraz poprawiłoby ogólny wygląd 
terenu poprzez likwidację „dzikiego” wysypiska śmieci, likwidację starych, zniszczonych 
drzew owocowych i chaszczy. Wykonanie parkingu w znaczący sposób poprawiłoby życie 
okolicznych mieszkańców i bezpieczeństwo uczniów.   

 
5. Beneficjenci zadania 

(Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania.) 

Korzystający z kompleksu boisk “Orlik 2012” przy ul. Wojciechowskiego, mieszkańcy 

osiedla Arkońskie-Niemierzyn, rodzice uczniów,  nauczyciele i pracownicy Gimnazjum nr 34 
6. Szacunkowe koszty zadania 

(Proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty.) 

 

Koszt szacunkowy zadania : 80.000 zł.



 

Składowe części  zadania Koszt 

1.Projekt                       20.000.- 

2.Wykonanie parking z polbruku 60.000,- 

3.  

4.  

5.  

 

Łącznie: 80.000 zł 
 

7. Kontakt do autorów propozycji zadania 

 

Imię  i nazwisko, adres zamieszkania Kontakt (e-mail, telefon) 

  

  

  

 
 

8. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe): 
 

a) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania; 

b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania; 

c) inne, istotne dla zgłaszanego zadania, jakie? (proszę wymienić) 
 

 
Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 23. ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926) w celu: 

 

 

Przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym 
zamieszczanie przesłanego formularza na stronie www.konsultuj.szczecin.pl 

 
 
 
Badań opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Szczecin 
 

Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych 

dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok. 
 

X 

X 

 

 

http://www.konsultuj.szczecin.pl/

